
ULGI W PODATKU OD SPADKÓW
I DAROWIZN ORAZ OD CZYNNOŚCI

CYWILNOPRAWNYCH,
STANOWIĄCYCH DOCHÓD GMINY

A REALIZOWANYCH PRZEZ URZĘDY
SKARBOWE

FN 18

Miejsce załatwienia
sprawy:

Urząd Gminy Kocmyrzów – Luborzyca
Referat Finansowy
Inspektor – Bożena Wałek, Inspektor – mgr inż. Sylwia Urbańczyk
I piętro, pokój nr 23
tel. 012-387-14-10 wewn. 28

Miejsce złożenia 
dokumentów:

Kancelaria ogólna (Dziennik podawczy) – I piętro, hol
Godziny pracy: poniedziałek:           9.00-18.00
                       wtorek-czwartek:     7.00-15.00
                       piątek:                    7.00-14.00

Podstawa prawna: ➢ Art. 18 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530).

➢ Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.)

Wymagane 
dokumenty:

➢ W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wniosek o udzielenie ulgi
podatnik składa do właściwego urzędu skarbowego, który przekazuje
kompletne dokumenty do tut. Urzędu w celu zajęcia stanowiska.

➢ Oświadczenie podatnika o stanie majątkowym.
➢ Kserokopie  dokumentów  świadczących  o  uzyskiwanych  dochodach

i ponoszonych  wydatkach  we  wspólnym  gospodarstwie  domowym
podatnika.

Opłaty: Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.
Dz. U. z 2018 r poz. 1044 z późn. zm.) nie podlega opłacie skarbowej.

Termin załatwienia 
sprawy:

14 dni od dnia przekazania sprawy przez urząd skarbowy.

Tryb odwoławczy: Na postanowienie  Wójta Gminy w sprawie wyrażenia zgody lub braku
zgody na udzielenie ulgi nie przysługuje zażalenie.

Uwagi: Decyzję wydaje naczelnik urzędu skarbowego. Wójt Gminy wydaje opinię
w formie postanowienia.

Załączniki:
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